
Helsingin Mikaelin seurakunta 2016/2017
Mikael

Mitä pidät
 muutoksen kokeneesta 

Mikael-lehdestä?
Vastaa ja voita

 herkkukori!

”Työssäni saan elää todeksi 
elämänpöydän täyden 
kattauksen”

Päivä papin matkassa
emännänpolku 

muuttuu 
elokuussa

 pihakirppikseksi



Pullia kirkkokahveille, n. 220kpl

3 l vettä
7 pkt (á 50g) hiivaa
1/2 kg sokeria
1 rkl suolaa
3 rkl kardemummaa
6 kg jauhoja
5 kananmunaa
1 kg voita

Kaipaatko levähdystä
arjen keskellä? 
Kun maailma muuttuu, on mu-
kava, että jotkut asiat pysyvät. 
Joka sunnuntai klo 11. Mikae-
linkirkossa vietetään messua eli 
ehtoollisjumalanpalvelusta. Ju-
malanpalvelus on mahdollisuus 
pysähtyä ja levätä arjen keskellä. 
Jotkut tykkäävät käydä juma-
lanpalveluksessa säännöllisesti, 
mutta yhtä tärkeää on se, että ju-
malanpalvelus on joka sunnuntai 
myös niitä varten, jotka eivät käy 

eVÄstÄ ensi Messuun! on uusi aikuisille tarkoitettu avoin raamatturyh-
mä, jossa tutustutaan tulevan sunnuntain tekstiin, sen taustoihin ja tee-
maan keskustellen ja toiminnallisin menetelmin. 
Ryhmää ohjaavat pastorit Anne Granström ja Eva-Lisa Lindström. 
Kokoontumiset ovat Mikaelinkirkolla joka toinen viikko 
torstaisin 6.10. -1.12. klo 18–20. 
-Tule evästämään itsesi! 

tervetuloa kirkkokahveille joka sunnuntai 
heti messun jälkeen!

PS. Tarjoamme reilun 
kaupan tuotteita.Kahvios-
ta saatu tuotto ohjataan 
ystävyysseurakunnillemme, 
nimikkoläheteillemme ja 
Yhteisvastuu-keräykseen.

Uudistunut Mikael-lehti avaa sinulle muutoksen tuulia. Helsingin 
seurakunnissa toimintakulttuurin muutos kutsuu meitä jokaista 

elämään toivon ja rakkauden merkkinä tässä kauniissa kaupungissa. Se 
rohkaisee uskomaan, tekemään ja vaikuttamaan meille tutuissa Itä-Hel-
singin vihreissä lähiöissä ja Östersundomin luonnonkauniilla alueella. 
Emännänpolulla olevassa Mikaelinkirkossamme ei ole kynnyksiä. Olet 
aina tervetullut mukaan toimimaan ja vaikuttamaan seurakuntamme hy-
väksi. Östersundomissa sijaitseva kaunis kirkko kertoo alueen koskettavas-
ta historiasta ja avaa ovensa yhteisiin jumalanpalveluksiin, toimituksiin 
ja perheiden juhliin.

 Hyvä muutos on aina todellista ja näkyvää. Se innostaa ja saa kaikki 
mukaan. Hyvä muutos rakentuu lopulta arjessa. Se on osa elämää. Hyvää 
tuova muutos ottaa rohkeasti uusiakin haasteita vastaan. Se näkyy siinä 
konkreettisessa tavassa palvella ja tehdä yhdessä hyvää toisille ihmisille.  
Hyvä muutos toteutuu tänään ja se tehdään paremman tulevaisuuden 
puolesta.

 Seurakunnassamme vieraillut piispa Irja Askola lahjoitti meille kau-
niin runon, joka löytyy tämän lehden sivuilla. Hän pyytää runossaan, 
että Jumala ympäröisi meidät jokaisen lempeällä läsnäolollaan muutosten 
keskellä. On hyvä pyytää Jumalan siunausta ja johdatusta silloin, kun 
muutokset tapahtuvat. Niihin kätkeytyy aina uudet mahdollisuudet.

 Kristilliseen uskoomme kuuluu aina se luottamus, että iankaikkinen ja 
muuttumaton Jumala on läsnä - sinun ja minun elämässä ja sen muutok-
sissa. Olemme hyvässä turvassa. Kaiken keskellä ja meidän kanssamme 
on elävä Vapahtaja, joka antaa meille tulevaisuuden ja toivon.

Syyskesän valoa, siunausta ja kaikkea hyvää!

Martti Häkkänen, kirkkoherra
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Mikael juMalanpalVeluselÄMÄ

Täytteeksi esim. mantelijauhetta, kanelia, vanil-
jasokeria…
Valmista kuten pullataikina. Kohota ½ tuntia, 
voiteluun kananmunaa, pinnalle raesokeria.
Paista 225 asteisessa uunissa 12–15 min. 

Kotikeittiöön sopivan ohjeen saat kun jaat oh-
jeen kolmella.

KuVa AnTTi KoTinurmi 

koskaan tai piipahtavat satunnai-
sesti. Messuun voi aina tulla. 

Messussa saa vain olla ja levätä 
Jumalan hoidossa, mutta messu on 
myös yhdessä tekemistä. Jos haluat 
tulla tekemään jumalanpalvelusta, 
ota yhteyttä pastori Marjaana 
Faugeliin.

Messujen toimittajat ja kolehti-
kohteet löydät verkkosivujemme 
tapahtumakalenterista.

PJK eli papit ja kanttorit: aimo Lankinen (varhaisnuo-
risotyö), Mia Iiskola (varhaiskasvatus), Osmo Honkanen 
(kanttori), Marjaana Faugel (jumalanpalveluselämä) p. 09 
2340 4837, Jenni Kahenvirta (varhaiskasvatus), Eva-Lisa 
Lindström (diakoniatyö). 
alarivi: Marja Lehtinen (vanhustyö), Mari Lamminen (kant-
tori), Martti Häkkänen (kirkkoherra), anne Granström 
(aikuistyö, lähetystyö, aikuisrippikoulut), Tuomas Pitkä-
nen (rippikoulut). Kuvasta puuttuu kanttori Kirsi Honka-
nen-Punkari.

Elämä ei ole vain odottamista, toivomista ja haaveile-
mista. Se on tekemistä, vaikuttamista ja joksikin tule-

mista. Elämään kuuluu muutos.
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melismassa laulaa tällä hetkellä 
12 naista joita yhdistää laulamisen 
ilon ja taidon lisäksi hersyvä huu-
morintaju ja rakkaus lähimmäisiin. 
Yhteiset harjoitukset ovat joskus 
kaikkea muuta kuin laulua. Tästä 
huolimatta emme koskaan tingi 
laadusta. Nämä vuodet ovat teh-
neet meistä toistemme lasten kum-
meja ja jopa parhaimpia ystäviä. 
Alkuperäisiä jäseniä Melismassa on 
vielä viisi. Perinteisten esiintymises-
ten lisäksi on tanssittu monet häät, 
vietetty vielä useammat ristiäiset 
ja laulettu läheisten hautajaisissa. 
Voisiko siis parempaa vertaistuki-
ryhmää itselleen toivoa? 

melisma harjoittelee pääsään-
töisesti joka toinen keskiviikko klo 
19 Mikaelinkirkolla. Ohjelmistom-
me koostuu hengellisistä lauluista, 
nuorten veisuista, tuomaslauluista 
jne. Esiinnymme Mikaelinkirkon 
messuissa ja perhemessuissa, kon-
firmaatioissa ja hiljaisissa iltames-
suissa. Joskus tiemme on vienyt 
vankilaan ja välillä vanhainkotei-
hin. Vaikka olemme tiivis ryhmä, 
niin emme kulje nenä pystyssä. 
Otamme avosylin vastaan kaikki 
uudet laulajat. Pääsykokeita meillä 
ei ole, mutta toiveena on jonkin-

lainen laulukokemus. Lisäksi pitää 
olla valmis uteliaisiin kysymyksiin 
ja rakkaudella lausuttuihin elä-
mänohjeisiin.

"Laulaminen on henkireikä", 
totesi yksi laulajistamme kerran. 
Likapyykit ja sotkuisen kodin voi 
unohtaa hetkeksi kun saa laulaa 
yhdessä. Ja jos ei voi unohtaa, niin 
mikä onkaan parempaa kuin saa-
pua harjoituksiin rättiväsyneenä ja 
silmät lurpallaan. Kun sitten huo-
kaisten istut tuolille ja avaat suusi, 
niin kohtalotovereita riittää!

Kuulostiko tutulta? Jos et itse 
kehtaa niin vihjaise vaikka naapu-
rille tai puolisolle. Ai niin, on meillä 
tosiaan kerran ollut yksi mieslaula-
jakin mukana useamman vuoden 
ajan. Hyvin tuli toimeen meidän 
kanssamme, mutta työ kuljetti hä-
net muihin maisemiin. Siitä asti 
olemme toivoneet joukkoomme 
myös miehiä. Omamme kun eivät 
ehdi, sillä ovat kotona lasten kans-
sa.

Nappaa kiinni hihasta minua tai ihania 
naisiamme ja kysy lisää!
KIRsI HOnKanEn-PunKaRI

Vuosi taisi olla 1993. Mellun-
mäen seurakuntakeskuksessa 

vietettiin nuorten messuja joka 
toinen sunnuntai-ilta. Messujen 
säestyspuoli toimi hyvin, mutta 
esilaulajia kaivattiin seurakunnan 
tueksi. Laitettiin sana kiertämään 
ja tulihan niitä laulajia seuraavan 
messun harjoituksiin. Nuorena 
kirkkomusiikin opiskelijana olin 
lupautunut vetämään kuorohar-
joituksia, mutta en todellakaan 
tiennyt mihin tämä lupaus johtaisi.

Tyttöjä siis saapui paikalle ja 
laulu sujui. Pian huomasimme, että 
tulimme hyvin toimeen keskenäm-
me ja voisimme ehkä tehdä tästä 
porukasta pysyvämmän ryhmän. 
Alkoi nimen etsiminen. Tuohon 
aikaan seurakuntamme nimi oli 
vielä Mellunkylän seurakunta. Aja-
tuksena oli, että nimi voisi jotenkin 
kuvastaa sekä seurakuntaamme 
että musiikkia. Musiikin maail-
masta löytyi lopulta yksi nimi ylitse 
muiden- MELISMA. Tuo nimi on 
sen verran haasteellinen lyhyesti 
selittää, että suosittelen googletta-
maan sen internetin ihmeellisestä 
maailmasta. Joka tapauksessa nimi 
kertoo upeasta lauluryhmästä ja 
sen mahtavista laulajista. 

- rakkaudesta musiikkiin ja ihmisiin

juMalanpalVeluselÄMÄ Musiikki

Melisma 

Miten messu antaa voimaa arkeen? Mikä messussa on tärkeää?

”Loppusiunaus on tärkein ja antaa 
voimaa. samoin yhdessä rukoilemi-
nen samasta asiasta antaa voimaa.” 
– Sirkka Enegren
”Jumalanpalvelusten musiikki virkis-
tää arjen keskellä.”
– Juha Enegren

”saarna on Raamattuun perustuva. 
se on tärkeää.”
 – Maija-Liisa Karppinen
”On tärkeää, että saa mahdollisim-
man usein osallistua jumalanpalve-
luselämään.” 
– Seppo Sten

”Messussa on tärkeintä kokonaisuus 
ja se että saa osallistua. seurakun-
tayhteys. Messu tuo Jumalan lähelle 
Jumalan sanan kautta. se jää muuten 
arjessa vähälle. Messu voimaannut-
taa.”
 – Arto ja Maija Virkkunen

Kuusi kirjainta vaatii vain pienen tilan.
Mutta joillekin nuo kuusi kirjainta valtaavat koko mielen. Ilolla 

tai ahdistuksella. Lupauksella tai lamaannuksella.
Nuo kuusi kirjainta muodostavat sanan MUUTOS.  Tuo sana on tie, 

portti ja mahdollisuus. Tai lukko, sumupilvi ja uupumus.
Irja Askola

  
 

Jumala,
ympäröi Sinä meitä lempeällä läsnäolollasi,
kun muutosten myllerryksessä olemme eksyksissä ja 
tulevaisuus huolettaa.
Lämmitä kylmää mieltämme,
kun odottamaton muutos katkeroittaa ja sumentaa 
suunnitelmamme.
Jumala, anna meille luottamusta,
armahdusta, keskeneräisyyden kestämistä.

PS. Mikaelin seurakunnan piis-
pantarkastus tammikuussa oli 
ILO! Kiitos niistä muistoista, 
kasvoista, kohtaamisen voimasta. 
Seurakunta elää, toimii ja sykkii 
ihmisten sydänääniä kuunnellen.

Muutos
KuVa noorA HynynEn

Perhemessussa 7.2. piispa
Irja askola haastatteli partiolaisia

Yllätä meitä ilolla kaiken kaaoksemme keskellä.
Avaa mielessämme horisonttia huomiseen.
Innosta meitä näkemään
merkitys menetyksen sijaan,
ymmärrys koston sijaan,
hymy vihan sijaan.
Jumala, siunaa Sinä meidät
muutoksen mahdollisuuksilla!
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Päiväunien rytmissä
yksivuotiaan kanssa

ryhmän ohjaajia ja hyvin tehtyjä 
alustuksia. Samalla porukalla on 
kokoonnuttu omaehtoisesti jatka-
maan siitä mihin jäätiin. Syksyn 
uudet kuviot jännittävät: miten arki 
lähtee rullaamaan, kun töihin pa-
luu koittaa. Töiden alkaessa Tiina 
toivoisi, että olisi aikaa myös lapsen 
kanssa leikkimiseen ja olemiseen.

Tiina Peltolan arkipäivät täyt-
tää 1-vuotiaan Jusu-pojan 

hoitaminen kotona. Tiina kuvai-
lee Jusun ja hänen arkipäiväänsä 
rutiinien kautta: aamulla heräilyn 
jälkeen tehdään kotihommia ja 
leikitään. Syödään ja Jusu nukkuu 
päiväunet. Iltapäivällä lähdetään 
liikkeelle. Viikon mittaan tavataan 
äitikavereita, käydään isovan-
hemmilla, muskarissa ja parissa 
perhekerhossa. Sitten aletaankin 
odotella isää kotiin ja yhteistä il-
lan viettoa. 

Tapasin Tiinan ja Jusun Mel-
lunmäessä seurakunnan perheker-
hossa. Tiina kertoo, että Jusu jak-
saa viilettää taaperokärryn kanssa 
aamusta iltaan. Jusun leikkeihin 

on tullut viime aikoina logiikkaa. 
Hän laittelee kippoja järjestykseen 
ja palikoita muotoreikiin. Jusu vai-
kuttaa tyytyväiseltä tutkijalta, joka 
viipottaa luontevasti muiden pien-
ten seassa yhdessä tutkaillen leluja 
ja toisten lasten leikkejä. Välillä 
hän mönkii tuolin alle ja hetken 
kuluttua osoittelee katosta roikku-
via lintuja.

Seurakunnan perhetoimintaan
Tiina asettui Ensi kertaa äidiksi –
ryhmän kautta. Porukka hitsautui 
yhteen keskustelujen ja yhteisen 
toiminnan myötä. Tiina kehuu 

TEKsTI Ja KuVa noorA HynynEn

Tuntuuko usein siltä, että haluai-
sit laulaa enemmän? Kaipaatko 
mukavaa lauluseuraa ja hetken 
hengähdystaukoa arjen askarei-
siin? 
Tule mukaan Iloiseen Kantto-
rin Kööriin. Kööri on tarkoitettu 
kaikille jotka ovat aina halunneet 
laulaa, mutta eivät ole vielä 
löytäneet omaa kuoroa. Kööriin ei 
ole pääsykokeita eikä muitakaan 
vaatimuksia. Hymy on silti hyvä ot-

Nostalgiset yhteislaulutilaisuudet 
Mikaelinkirkolla ovat saavuttaneet 
suuren suosion. Laulutilaisuuksia 
järjestetään kuukausittain eri tee-
moilla: on sota-ajan lauluja, van-
hoja koululauluja, ripariveisuja ja 
muita hengellisiä lauluja. Musiikki 
liittyy vahvasti muistoihimme ja 
koettuihin aikoihin, ja se myös toi-
mii niiden uudelleenherättäjänä. 

Kirkkoherra Martti Häkkänen 
iloitsee yhteislaulutilaisuuksien suo-
siosta: ”On ollut ilo nähdä, kuinka 
ihmisillä on halu tulla laulamaan yh-
dessä ja jakamaan muistoja elämän 
varrelta. Vanhat laulut yhdistävät, 
herkistävät tunteita ja koskettavat 
laulajien ja mukana olevien mieliä.”

yhteislaulutilaisuudet huoku-
vat hyvää oloa, ja sen on huoman-
nut myös kanttori Kirsi Honka-
nen-Punkari. ”Laulujen lisäksi 
kohtaaminen muiden ihmisten ja 
ikätovereiden kanssa luo hyvää miel-
tä ja antaa voimia arkeen.” Kirsin 
kanssa laulutilaisuuksia järjestänyt 
aikuistyönohjaaja Arja Heikki-
nen on samaa mieltä: ”ihmisille on 
tärkeää olla ja laulaa yhdessä omal-
la äänellään tai vain kuunnella kun 
muut laulavat.” 

Voimaa yhteislaulusta!
Huhtikuussa laulettiin yhdessä 
rippikouluaikojen klassikkoveisuja 
70- ja 80-luvuilta. Veisut toivat mie-
leen esimerkiksi sen, millaista niiden 
laulaminen oli nuorena. ”Lauluja 
laulettiin kovaa, ja ihan jokainen 
osasi laulaa!” eräs muisteli. Nykyään 
monet aristelevatkin laulamista ja 
oman äänen käyttöä, mutta yhdessä 
laulaessa sitä ei tarvitse miettiä. Ja 
voihan laulutilaisuuksiin tulla vain 
kuuntelemaankin.

yhdessä laulamisella on todettu 
myös terveyttä edistäviä vaikutuksia. 
Se aktivoi molempia aivopuolisko-
ja käyttöön, lievittää stressiä, sekä 
rauhoittaa tai piristää oloa. Eräs 

sota-ajan lauluja laulamassa ollut 
todistikin näistä terveysvaikutuksista 
toteamalla, että ”täällä unohtui lonk-
kasärky kokonaan!”

Hengellisten laulujen laulami-
nen on myös rukousta, joten sa-
malla oma uskonelämä vahvistuu. 

Syksyllä laulamme myös ihan 
uusia virsiä sekä vanhoja riparin 
klassikkoveisuja. Anna musiikin 
hoitaa ja lataa akkusi yhteislau-
lulla!

Tutustu muihin musiikkitilaisuuk-
siimme ja kuoroihimme verkkosi-
vuiltamme kohdasta 
Tule mukaan -> Musiikki

taa mukaan harjoituksiin, sillä sitä 
voidaan tarvita. syksyn harjoituk-
sissa tutustutaan uuteen virsikirjan 
lisävihkoon.

Tule mukaan, sillä sinua odote-
taan! Ei ennakkoilmoittautumista. 
Kööriä johtaa kanttori Kirsi Hon-
kanen-Punkari. Kööri kokoontuu 
Mikaelinkirkolla joka toinen torstai 
1.9. alkaen klo 18- 19.30.

ilOinen kanttOrin kÖÖri

Musiikki  lapset & perHeet

ensi kertaa Äidiksi 
Ensi kertaa äidiksi -ryhmää kootaan jälleen. Kysy lisää ja ilmoittau-
du vauvan kanssa mukaan, lastenohjaaja riitta Haikonen 
p. 050 3248 118.

KuVa Ja TEKsTI KATi VEnTo

laulaMMe yHdessÄ
Tilaisuudet syksyllä: 
ti 6.9., 11.10. ja 15.11. klo 13
sekä pe 30.9 klo 19.

Uudet virret
otetaan käyttöön

1. adventtina.
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lapsiperheen arkeen
leikkikavereita ja arjen jakamista
Perhetoiminta uudistuu, tulkaa mukaan silloin, kun perheellenne sopii. 
Kaikki toiminta on maksutonta eikä vaadi ilmoittautumista. 
Välipalamaksu on 1 €/perhe. Toiminta alkaa 15.8. 

MuskarikaHVila 
maanantaisin klo 9.30–11.30 
Mikaelinkirkolla. 
Muskarihetki klo 9.30

perHekerHO
tiistaisin klo 9.30–11.30
sakarinmäen päiväkodissa. 
Yhteinen tuokio klo 11

perHeraaMis
tiistaisin klo 17.30–19.30 Leikki-
puisto Kipinäpuistossa. aikuisille ja 
lapsille osittain oma ohjelma.
(alkaen 6.9.)

perHeiden iltakaHVila
keskiviikkoisin klo 17–19.30 
Mikaelinkirkolla. 

perHeiden puuHakaHVila
torstaisin klo 9–30–11.30 Leikki-
puisto Mellunmäessä. 
Yhteinen tuokio klo 11

perHekaHVila
perjantaisin klo 9–14 Länsimäen 
kirkolla. Muskarihetki klo 10 
(alkaen 2.9.), puurotarjoilu.

Mario ja lastenohjaaja seija
mikaelin lastentuvassa

lasten MusiikkitOiMinta
Kirkkomuskarissa, kantelemuskarissa ja iLOPIsaRaT 
lapsikuorossa nautitaan musiikista soittamalla, laulamalla, 
liikkumalla ja kuuntelemalla. Tutustu tarkemmin ja ilmoita lap-
sesi mukaan Mikaelinkirkolla toimiviin ryhmiin ympäri vuoden 
verkkosivujemme kautta.

Perhetapahtumat, retket ja kurssit löydät verkkosivuiltamme.

Lisätietoja:
lapsityönohjaaja noora Hynynen 
050 590 9756 tai  
noora.hynynen@evl.fi

Mikaelin lastentupa
- VapaaHetki VanHeMMille

Voit tuoda lapsesi leikkimään ja askartelemaan. Toiminta 
sopii myös vauvoille ja lasten määrä mitoitetaan joka kerta 
lasten iän ja tarpeiden mukaan. Pakkaa lapselle mukaan 

eväät ja pienimmille vaipat.
Ilmoittautuminen yhdeksi tai useammaksi kerraksi: 

Seija Perttilä, lastenohjaaja p. 050 378 0320
Tupa on maksuton!
Parillisilla viikoilla: 

keskiviikkoisin klo 9-12
Parittomilla viikoilla: 

maanantaisin klo 16-19

kOululaiset

Aimo ”Aikka” Lankinen on ollut Mitrofanoffin perheen ”perhepappina” 
monen vuoden ajan. Mikael Mitrofanoff oli aikan vetämässä rippikou-
lussa vuonna 1983. aikka on vihkinyt annukan ja Mikaelin, siunannut 
heidän kotinsa ja kastanut heidän lapsensa; Rafaelin, samuelin ja 
Marielin. Kuva on otettu 10.4.16 Mikaelinkirkon pihalta. Lohirannassa 
on juuri päättynyt lastenleiri, jossa Rafael ja Mariel olivat leiriläisinä. 

Lähdettäisiinkö pelaamaan sählyä, 
kokkaillaanko, lennätettäisiinkö 

leijoja, touhuttaisiinko tyttöjen juttuja 
vai rakennettaisiinko seikkailulinnoja? 
Kerhotoiminta kutsuu mukaan uusia ja 
vanhoja kerholaisia monenlaisen tekemi-
sen äärelle. Kerhot ovat maksuttomia ja 
niitä pitävät koulutetut rippikoulun käy-
neet kerhonohjaajat.  Uudet koululaisten 
kerhot alkavat syksyllä 2016 ja saat niistä 
tietoa Mini Mikaelin lehdestä. 
 
Koululaisilla on mahdollisuus nauttia 
myös leirielämästä pitkin vuotta. Kevääl-
lä 2016 koululaiset seikkailivat Nooan 
Arkin tunnelmissa Lohirannassa. Leirillä 
tutustuttiin uusiin kavereihin, laulettiin, 
leikittiin, askarreltiin, syötiin hyvin, sau-
nottiin ja ihmeteltiin Nooan seikkailuja. 
Leirin päätteeksi kuvaan pääsivät var-
haisnuorisotyön pappi Aimo Lankinen 
ja Mitrofanoffin perhe.

Mitä tehtäisiin?

enkelin siipien suOjassa
 -perHekirkkO ja BBQ-picnic 
Enkelin siipien suojassa perhekirkossa aloitamme perhetoiminnan 
syyskauden ja siunaamme ekaluokkalaiset koulutielle! Luvassa on 
rytmikästä musaa ja iloista tekemistä. Tilaisuuden jälkeen ohjel-
massa BBQ-picnic kirkon pihalla. 

Tervetuloa mukaan koko perhe, isovanhemmat, kummit ja muut 
tärkeät ihmiset!
Mikaelinkirkko ke 10.8. klo 18.

at Mikaelinkirkko on Wednesdays 
(24.8., 28.9., 26.10., 16.11., 14.12.) 
at 17.30–19.30 hrs.

internatiOnal FaMily eVenings

Lapsi- ja perhetyöstä vastaavat:
Minna Kin (IP-kerho), auli Karhu, sei-
ja Perttilä, Jenni Kahenvirta (varhais-
kasvatuksen pappi), Heli Koski, Mia 
Iiskola (varhaiskasvatuksen pappi) ja 
Riitta Haikonen. Pikkukuvassa lap-
sityönohjaaja noora Hynynen p. 09 
2340 4860.

nuorisotyöstä vastaavat: Tuomas Pit-
känen (rippikoulut), Hanna uimonen 
(nuorisotyö), Juha Kasari p. 09 2340 
4850  (takana, erityisnuorisotyö), 
aimo Lankinen (varhaisnuorisotyö), 
Pauli syrjö (varhaisnuorisotyö) ja 
Emilia Perkiö (pikkukuva, varhaisnuo-
risotyö). Kuvasta puuttuu nuorisotyön-
ohjaaja sasu Rauhala.

 lapset & perHeet
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”Leirin jälkeen hän sanoi, että hänen käsityksensä 
uskonnostaan muuttui aika paljon. Uusia näkökul-

mia oli avautunut myönteisellä tavalla.”

”Pikkusisko totesi pian leirin jälkeen, 
että veli oli muuttunut mukavam-

maksi, huomioonottavammaksi, 
pehmeämmäksi. Muutos pojassa oli 

positiivinen.”

#ripari #justsuavarten

”Ehkä meillä se oli enemmän sitä 
että käy edes koulun loppuun, se 

oli tavoite ja se saavutettiin ja toi-
sen lapsen osalta se oli uudenlaisien 

asioiden oppimista.”
”Leiri oli ollut hieno kokemus. Po-
rukka oli ollut mukava ja turvalli-

nen, ohjaajat ihania.”

Rippikoulun tärkein tavoite on se, että nuorella on hyvä olla.  Vasta sen jälkeen 
voidaan pohtia Jumalaa, rakkautta, vihaa, kavereita, seksuaalisuutta, suhdetta ympä-
ristöön ja lähimmäisiin. Rippikoulussa jeesustellaan, leikin, naurun, itkun ja hiljaisuu-
den lomassa. Se on kokemus, jossa liitytään sukupolvet ylittävään perinteeseen.

Ilmoittaudu vuoden 2017 rippikouluun verkkosivuillamme lokakuun aikana!

17-vuotias Kati tuli aikanaan 
mukaan seurakunnan nuor-

ten toimintaan oman riparin kaut-
ta vuonna 2013, mutta muistelee 
istuessaan kirkolla, että oli jo ihan 
pienenä mukana seurakunnan ku-
vioissa, tosin silloin äidin matkassa 
lapsityön menoissa. Oma rippi-
koulukokemus Pilistveressä Viros-
sa muodostui todella hyväksi ja 
sitä leimasi rento meno. Alkujaan 
hän ei ollut halunnut lähteä leiril-
le, mutta näin jälkikäteen kokee, 
että se oli kaiken kaikkiaan hyvä 
kokemus. Erityisesti riparista jäi 
mieleen lentopallon pelaaminen 
ja isosten sekä ohjaajien vetämät 
sketsit. Kati koki riparilla, että oma 
isonen hoiti tehtävänsä mallikkaas-
ti. Vaikutti siltä, että ryhmän ve-
täminen sujui isoselta kuin leikiten, 
mikä itsessään loi rentoa leirifiilis-
tä ympärilleen, toteaa Kati. Tämä 
vaikutti osaltaan siihen, miksi hän 
lähti mukaan seurakunnan isostoi-
mintaan. 

Seurakunnan isostoiminnassa
 Kati on mukana kolmatta vuotta. 
Kesän 2016 jälkeen hänellä on jo 
kolmesta rippikoulusta isoskoke-
musta. Kati toteaa, että isosena on 
tärkeää toimia hyvänä roolimallina 
rippikoululaisille.  Hänen mieles-
tään haasteena on samaan aikaan 
toimia tyyppinä, joka osaa pitää ki-
vaa ja toisaalta ohjata toimimaan 
oikein tilanteissa joissa vaaditaan 
rauhallisuutta ja keskittymistä. 
Isosen rooliin kuuluu toimia rippi-
koululaisen kaverina, jolla on myös 
tarvittaessa auktoriteettia. Tämä 
näkyy Katin mielestä esimerkiksi 
työstelyssä ja vapaa-ajan toimin-

nassa. Omasta rippikoulusta tutut 
sketsit ja leikit ovat edelleen hänel-
le tärkeitä, sillä ne tuovat rentoutta 
leirielämään. Isostoiminnasta Kati 
kokee saaneensa välineitä toimia 
haastavissa tilanteissa. 

oman riparinsa jälkeen Kati on 
osallistunut nuorten messujen ra-
kentamiseen ja toteuttamiseen. Ne 

Seurakunnasta löytyy 
kavereita ja toimintaa

ovat olleet hänen mukaan rentoja 
ja kivoja. Kati toteaa, että messuis-
sa laulettavat nuorten omat veisut 
ovat meneviä ja pitää tärkeänä, 
että juuri nuoret saavat itse olla 
mukana toteuttamassa messuja. 
Hänen kokemuksensa mukaan ju-
malanpalveluselämä on oleellinen 
osa muuta kirkon toimintaa. 

Tulevaisuudessakin Kati toivoo 
kirkolta monipuolista toimintaa. 
Hän ajattelee, että seurakunta 
voisi edelleen tarjota eri ikäryh-
mille omia toimintoja. Kati katsoo 
tilannetta myös koko seurakun-
nan kannalta, sillä toiveena on, 
että eri ikäryhmille suunnattuja 
toimintoja voisi jatkossa yhdistää 
entistä enemmän. Hän pohtii sitä, 
kuinka paljon pienet lapset tuovat 
iloa vanhuksille ja toisaalta van-
hukset voisivat antaa paljon oman 
kokemuksensa kautta nuoremmil-
le. Toisinaan nuoret ovat olleet 
rakentamassa ja toteuttamassa 
lapsille suunnattua toimintaa ja 
esimerkiksi näitä tämän kaltaisia 
yhteistyökuviota voisi jatkossa olla 
enemmänkin, toteaa Kati.

Keväällä 2016 Kati osallistui 
seurakunnan nuortenleirille, jossa 
yhdessä oleminen ja tekeminen 
olivat merkityksellisiä elementtejä. 
Leirillä Kati koki skabat ja muut 
kilpailut kivoina ja ryhmäyttävi-
nä kokemuksina. Erityisen mie-
leenpainuvaa oli lakanalentopal-
lo, jossa jokaisen osallistujan piti 
osallistua omalla panoksellaan eli 
pitämällä joukkueen yhteisestä 
lakanan kulmasta kiinni ja auttaa 
siten joukkuetta muuten tutuilla 
lentopallon säännöillä tavoitteen 
onnistumiseksi. Palloa piti siirtää 
verkon yli lakanan avulla ja se oli 
hauskaa. ”Leireillä tutustuu pa-
remmin vanhoihin kavereihin ja 
uusiin ihmisiin”, Kati kiteyttää.

Perjantai-iltaisin Kati on ollut 
mukana Nuorisokahvila Light 
Cafe Albassa. Kati kokee, että kah-
vilassa on hyvä meininki ja halvat 
hinnat. Kavereiden näkeminen 
kirkolla Cafe Albassa on tärkeää ja 
juuri kaverit ovat se iso syy siihen, 
mikä saa Katin osallistumaan ak-
tiivisesti seurakunnan nuorisotyön 
toimintaan.

Lopuksi Kati mietti millaisia ter-
veisiä hän lähettäisi nuorelle, joka 
miettii onko hän tervetullut mu-
kaan toimintaan ja toteaa: ”Täällä 
on tosi paljon erilaisia ihmisiä, jo-
kaiselle niin sanotusti jotakin, mun 
mielestä. Uskalla tulla rohkeasti 
mukaan”.

”Rippikoulu on tarjonnut paljon mie-
leenpainuvia ja hyviä kokemuksia ja 

elämyksiä. Yhteisöllinen ilmapiiri.”

KuVa Ja TEKsTI HAnnA uimonEn

nuOret nuOret

”Sain lisää
kavereita.”
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Ei luovuttaisi joka sunnuntaisesta 
ehtoolliskäytännöstä. On kiva 
tulla kirkkoon, kun tietää saavansa 
ehtoollisen. Toivoisin erilaisille 
erityisryhmille teemakokoontumisia 
enemmän. Ihmiset tulisivat 
paremmin kohdatuiksi ja ihmiset 
tietäisivät kirkon tekemästä hyvästä. 
Armi Määttä, 61,Kivikko

Muutosta ilmassa
Kiertelimme seurakuntamme alueella ja kysyimme ihmisiltä: Mitä kirkossa on säilytettävä? Mihin toivot muutosta?

Joulunajan tilaisuudet ovat tärkeitä. 
Linda Aho, 21, Landbo

Kirkossa olisi säilytettävä avoimuus, 
toimitukset ja joulun tilaisuudet. 
Susanna Weckström, Söderkulla

Toivon kirkkoon enemmän 
yhteisöllisyyttä, enemmän 
perhemäisyyttä. Kirkko ei tunnu 
tällä hetkellä kodilta, siellä vain 
käydään sunnuntaisin.
Heli Kauttu, 30, Vesala

Vanhat kirkot tulisi säilyttää! 
Mitä sitä vanhaa, hyvää 
muuttamaan… 
Kauko Tanskanen, 54, 
Laakavuori

Kirkoissa on rauhoittavaa vierailla. 
Emme käy kirkoissa juurikaan 
kotimaassa, vain ulkomailla 
vieraillessamme. Toivottavasti 
seurakunnasta löytyy itselle 
sopivampaa toimintaa.
Pariskunta Hirvonen 70 ja 62 
vuotta, Länsimäki

Kirkkojen ulkonäkö, kirkkomusiikki, 
tuoksut ovat tärkeitä. Toivottavasti 

kirkkojen läheisyydessä olevien 
puistojen penkit pysyvät ja nuoret 

saadaan mukaan toimintaan!
Marta 21 (ort.) ja Jawad 21 

(muslimi), Rastila

Toivon lisää tapahtumia lapsille ja 
perheille. 
Jenni Heiskanen, 25, 
Herttoniemi

Lasten kerhojen tulisi säilyä. Voisiko 
avointen perhekerhojen yhteydessä 
olevaa alkuhartautta lyhentää? 
Toiminta on hyvää; isompi lapsi käy 
mielellään kerhossa ja lapsikuorossa. 
Siida 1v 3kk ja Taru 30, Vesala

Mielestäni kirkko instituutiona on 
jämähtynyt ja vanhoillinen. Toivon lisää 
nuorekkuutta ja enemmän musiikkia ; 
gospelia ja iskelmää. Kirkolliset toimitukset 
ovat tärkeitä ja kauniita.
Petri Hauta-aho, 62, Mellunmäki

Ehtoollinen ja vihkioikeus ovat säilytettävä 
kirkossa. Hyvä, että kirkko on olemassa. 
On paljon toimintaa, jouluajan tapahtumia, 
työllisyyttä.
Pariskunta Ahokainen 76 ja 74, Kontula

Kirkolliset toimitukset, 
rippikoulu ovat tärkeitä. 
Marjo Tuomainen, 54, 
Mellunkylä

Toivon lisää leluja ja kelloja
 kirkkoon.
 Jare, 6

Toivon lisää musiikkijuttuja, sillä pidän 
laulamisesta. Toivon myös lisää poikia 
ja tyttöjä, ehkä enemmän poikia.
Toivo, 4 ja Pappa-nalle

Minulle on tärkeää, että 
lastentoiminta säilyy. Toivon 
nuorille aikuisille avointen ovien 
päiviä ja että ihmisiä kutsutaan 
mukaan esim. ostarilta.
Satu Katainen

Kirkon pitää tukea yhteisöllisyyttä 
ja sitä että kaikenlaiset ihmiset ovat 
tervetulleita. Perheille tulee järjestää 
yhteistä tekemistä. Ryhmät kuten 
Perheraamis, leirit ja retket ovat hyviä. 
Ihmettelin kun kuulin että kirkko 
tukee Moskeijahanketta. Mielestäni 
kirkon ei pitäisi rahallisesti tukea toisen 
uskonnon harjoittamista. 
Tuula Tick, 42, Vesala

Jumalanpalvelus ja raamattu- ja rukouspiirit. 
Uskollisuus Jumalan sanalle. Lasten hengellinen 
kasvatus esim. päiväkerhoissa. Katuevankeliointi. 
Toivoisin, että kirkon virallinen tavoite olisi 
selkeämmin sen jäsenten kasvu hengelliseen 
täysikasvuisuuteen. Että ohjeet ja esikuva 
seurakunnan toiminnalle otettaisiin Uudesta 
Testamentista. Jäsenmäärä ei saa olla tärkein asia, 
vaan rakkaus Jumalaa ja Hänen sanaansa kohtaan 
ja sen mukainen elämä. 
Salla Karimies, 37, Kontula

gallup

Tämän ikäiselle perinteet ovat 
tärkeitä. Kannatan tasa-arvoisia 
avioliittoja.
Seppo Kiuru, 63, Länsimäki
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Klo 8.55
Parkkeeraan pyöräni 
Kontulan monipuolisen 
palvelukeskuksen teli-
neeseen.  Seitsemäs vuosi 
on menossa tämän talon 
pappina.  Sukellan noin 
kahdensadan asukkaan ja 
lähes yhtä monen työn-
tekijän yhteisöön, jossa 
lisäksi vierailee päivittäin 
pari sataa ulkopuolista 
vierailijaa.

Klo 9.10
Olen valmis aloittamaan 
päivän ensimmäisen kes-
kustelun.  Tuomas istuu 

Papin päivä 

vakiopaikallaan. Tänään 
hän haluaa puhua omas-
ta kuolemastaan.  Hänen 
toiveenaan on kokea 
hyvä kuolema.  Lupaan 
olla käytettävissä kun se 
aika tulee.   Myöhemmin 
asia kirjataan myös Tuo-
maksen hoitotahtoon. 

Klo 10.00
Tapaan yli 90 vuotiaan 
Juhanin, hän on eilen 
tullut taloon ja on vielä 
pää ymmyrkäisenä kai-
kesta muutoksesta.  Kun 
tervehdin häntä, ilme 
kirkastuu. Hän toteaa:” 

Hyvä että täällä on pap-
pikin, sinä sitten hoidat-
kin ne minun viimeiset 
tapahtumat, eikö niin”.  
Lupaan sen hänelle.  Sit-
ten Juhani alkaa kertoa 
elämäntarinaansa.  Eri-
tyisesti sotavuodet etu-
linjassa ovat jättäneet 
hänelle suuria kysymyk-
siä.  Miksi toinen otettiin 
viereltä ja hän sai jäädä 
jatkamaan elämäänsä?  

Klo 11.30
Kaisalle ja minulle on tul-
lut tavaksi syödä yhdessä, 
näin teemme tänäänkin.  

Pastori Marja Lehtinen vierailee joka perjantain Kontulan monipuolisessa palvelu-
keskuksessa tavaten talon asukkaita, henkilökuntaa ja muita kävijöitä. Ehtoollishar-
tautta vietetään joka kuukausi ja vapaaehtoisten lauluryhmä Mikaelin laululähetit 
käy ilahduttamassa asukkaita kuukausittain. Tässä Marjan päivä eräänä perjantaina.

arkieHtOOlliset kOntulan MOnipuOlisessa 
palVelukeskuksessa 
perjantaisin klo 13.30: 9.9., 21.10., 25.11. ja 
23.12.
 

”On virkistävää päästä 
alakerran ravintolaan 
syömään kerran viikos-
sa. Täällä on enemmän 
ruokavaihtoehtojakin 
kuin osastolla,” hän to-
teaa.  Ruokailun lomassa 
vaihdamme kuulumisia.  
Lopuksi käymme läpi 
seuraavan viikon ruoka-
listan.

Klo 12.30
Armi on jo tullut paikal-
le ja aloitamme yhdessä 
juhlasalin valmistelut 
kirkkotilaksi.  Armi on 
seurakuntamme vapaa-

ehtoinen ja toimii myös 
sijaisenani täällä kun 
olen lomalla. Katamme 
alttarin ja jaamme eh-
toollisviinin valmiiksi pi-
kareihin.

Klo 13.00
Kaikki valmistelut on 
tehty ja Armi lähtee ha-
kemaan osastoilta väkeä 
ehtoollishetkeen. Terttu 
ja Mirja, myös seura-
kunnan vapaaehtoisia, 
tulevat paikalle ja alka-
vat kuljettaa talon omien 

aikuiset

vapaaehtoisten ja muun 
henkilökunnan kanssa 
väkeä paikalle.

Klo 13.30
Kanttori on tullut paikal-
le ja tilaisuus alkaa. Tällä 
kertaa on kuutisenkym-
mentä kirkkovierasta.  
Lisäksi väkeä on tullut 
talon päivätoiminnois-
ta ja omista kodeistaan.  
Lopuksi veisaamme kii-
tosvirren.  
Toivottelen vielä hyvää 
pyhäntienoota ja saan 

kontulan monipuolisessa palvelukeskuksessa

vastaukseksi reilun mää-
rän kiitoksia ja siunauk-
sia. 

Klo 14.15
Kirkkosali on tyhjä ja 
aloitamme loppusiivouk-
sen ja tiskaamisen. Sen 
jälkeen juomme avusta-
jien kanssa kirkkokahvit.

Klo 15.15
En ole nähnyt Paulaa 
muutamaan viikkoon ja 
menen hänen osastolleen. 
Siellä saankin kuulla, että 

hän on sairaalassa.  Jään 
keskustelemaan kahvil-
la olevien asukkaiden 
kanssa.  Lopuksi juttelen 
hoitajien kanssa heidän 
työssäjaksamisestaan.

Klo 16.15
Polkupyörän etupyörä 
on käännetty kohti kotia. 
Ajatukset jäävät läpikäy-
mään päivän kohtaami-
sia ja keskusteluja.  Tun-
tuu, että saan työssäni 
elää todeksi elämänpöy-
dän täyden kattauksen.

(Asukkaiden nimet ja yksityiskohdat on muutettu)

pappi taVattaVissa MikaelinkirkOlla
ma–ti, to-pe klo 10–14 
p. 09 2340 4802

tilaisuudet ovat kaikille avoimia!

TEKsTI mArJA LEHTinEn  KuVaT HELLi Von ESSEn

ikÄiHMisten kirkkOpyHÄ 
Mikaelinkirkossa su 30.10. klo 11.

Mikaelin laululÄHetit laulaa ja 
laulattaVat 
Kontulan monipuolisessa palvelukeskuksessa 
lauantaisin klo 13.30: 10.9., 1.10., 12.11. ja 10.12. 
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kÄsityÖkerHO
maanantaisin klo 9.30–11 Mikae-
linkirkolla (5.9. alkaen). Ota langat 
käteesi ja jaa iloa taidoillasi!

lähtisitkö ystäväksi maahanmuuttajalle?
Ystävätoiminnan ajatus on auttaa maahanmuuttajia kotoutumaan, tutustuttaa heitä suomalaiseen yhteiskun-
taan ja auttaa suomenkielen oppimisessa.
Ystäväksi maahanmuuttajalle -toiminta antaa paljon, saat mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin ja heidän 
kulttuureihinsa.
Ystäväksi maahanmuuttajalle -koulutus Mikaelinkirkolla lauantaina 8.10. klo 10–14.
Ilmoittautuminen 30.9. mennessä Sari Viljakainen sari.viljakainen@evl.fi tai p. 050 448 5435

viikon menovinkit

aikuiset

Rakkautta etsimässä
Mistä ja miten voin löytää Ju-

malan rakkauden? Mitä on 
elää siinä rakkaudessa?

näitä ja monia muita kysymyk-
siä pohditaan ensi syksynä Mi-
kaelinkirkossa neljän kerran ope-
tussarjassa Rakkauden voima. 
Opetuksesta vastaa pastori Ilkka 
Rytilahti Suomen Raamattuopis-
tosta.

rytilahti sanoo rakkauden ole-
van perustava seikka elämässäm-
me. ”Kaiken todellisuuden keskus 
on Rakkaus, ja se antaa hauraalle 
olemassaolollemme turvan. Se on 
kristillisen uskon ehdottomassa yti-
messä: rakasta Jumalaa yli kaiken 
ja lähimmäistä niin kuin itseäsi.”

opetussarjassa paneudutaan eri 
teemojen kautta Jumalan rakkau-
teen ja sen vaikutukseen elämäs-
sämme. ”Halki Raamatun kulkee 
ajatus elämämme uudistumisesta. 
Tähän kuuluu se, että Jumala ha-
luaa olla läsnä elämässämme, hen-
kilökohtaisesti ja läheisesti. Hänen 
läsnäolonsa ja mahdollisuutensa 
meidän elämässämme ylittävät sen, 
mitä olemme omassa varassamme. 
Se vahvistaa meitä kohtaamaan 
elämän haasteita, velvoitteita ja 
koettelemuksia.

Jumalan rakkaus on ikuista. Sii-
nä on voima, joka kykenee muutta-
maan ihmiselämää enemmän kuin 
mikään muu. Jokaisen, jonka se 
kohtaa, se yllättää. Se antaa tajun 

omasta arvosta. Se antaa elämään 
tarkoituksen ja toivon sekä syvän 
mielekkyyden. Se välittää siitäkin, 
joka kokee, ettei hänestä kukaan 
välitä.”

Tiesitkö, että joka kuudes maa-
ilman asukas on intialainen? 

Intia on vastakohtaisuuksien maa. 
Osa intialaisista asuu äärimmäises-
sä köyhyydessä maaseudulla, osa 
palatseissa. Media tavoittaa heidät 
kaikki. Uusi lähetyskohteemme on 
Intian medialähetystyö.

Kastilaitos on virallisesti purettu, 
mutta se vaikuttaa edelleen asen-

teissa. Kerromme ihmisille, joiden 
ihmisarvo on viety, että Jumala 
rakastaa heitä ja että jokaisen elä-
mällä on tarkoitus.  Monet kuulijat 
ovat kertoneet löytäneensä ohjel-
mien kautta yhteyden Luojaan ja 
sen myötä saaneensa takaisin ih-
misarvon ja ilon. 

Voit osallistua köyhyydessä 
elävien auttamiseen sekä evan-

RETRIITTIIn kuuluu hiljaisuus – osallistujat sitoutuvat täydelliseen keskinäiseen puhumattomuu-
teen reilun vuorokauden ajaksi. Retriitti ei siis ole kuten leiri, jossa taas tarkoitus on seurustella ja 
solmia sosiaalisia suhteita toisten kanssa. Hiljaisuus on koko retriitin olennainen asia. 
Yhteiset ruokailut ja kappelin hartaushetket rytmittävät viikonloppua, jonka aikana jokaisen on 
mahdollisuus vetäytyä yksityiseen rauhaansa, levätä, lueskella, tehdä kävelyretkiä pikkuhiljaa 
talveen valmistautuvaan luontoon ja ylipäätään kuulostella rauhassa omaa oloaan.
Osallistumismaksu sisältää tilausajokuljetukset Kontulasta Heponiemeen ja takaisin, täysihoidon 
sekä majoituksen omissa kylpyhuonein varustetuissa yhden hengen huoneissa. Retriitin ohjaajina 
ovat Eva-Lisa Lindström ja Sari Viljakainen.

Hinta on Mikaelin srk:n jäseniltä 100 e, muilta 200 e. 
Oman srk:n jäsenet ovat etusijalla. 
ilmoittautumiset 15.8.–15.9. välisenä aikana nettisivujemme kautta
tai Sari Viljakaiselle, p. 09 2340 4871

Rajoitetusti on mahdollista anoa avustusta osallistumismaksuun diakonisin perustein (heikko 
taloudellinen tilanne yms. painavat syyt). Palautettavan avustusanomuslomakkeen saa ottamalla 
yhteyttä Eva-Lisa Lindströmiin 8.–13.9. välisenä aikana p. 09 2340 4833 tai 
Outi Juntuseen p. 09 2340 4843.

Hiljaisuus hoitaa
Hiljaisuuden retriitti Heponiemen Hiljaisuuden keskuksessa 
Karjalohjalla pe-su 18–20. marraskuuta 2016.

aikuiset

Tule mukaan auttamaan
ihmisiä lähellä ja kaukana

keliumin eteenpäin viemiseen 
osallistumalla keräyksiin, järjes-
tämällä tempauksia lähetyksen 
hyväksi, leipomalla tai tekemällä 
käsitöitä myyjäisiin tai mitä kek-
simmekään.

rakkauden VOiMa 
–Opetussarja 
joka toinen torstai Mikaelin-
kirkolla 29.9. alkaen klo 18 
(yhteensä neljä kertaa).   

syksyllä Mikaelinkirkolla 
keskiviikkoisin 21.9., 26.10. ja 
16.11. klo 17.30–19.00

kansainVÄlisen Vastuun illat

aikuistyöstä vastaavat: kansainväli-
sentyön sihteeri sari Viljakainen p. 09 
2340 4871, vapaaehtoiskoordinaatto-
ri Kati Vento, pastori Marja Lehtinen 
(vanhustyö), aikuiskasvatussihteeri arja 
Heikkinen (vanhustyö) ja pastori anne 
Granström (aikuiskasvatus, lähetystyö 
ja aikuisrippikoulut).

tOrstain pÄiVÄkaHVit
klo 13–14.30 Mikaelinkirkolla. 
Tule virkistymään hyvän seuran ja 
kahvikupin ääreen sekä jutustele-
maan eri alustusten tiimoilta.

arkieHtOOlliset
Mikaelinkirkolla torstaisin 
klo 14: 8.9., 20.10. ja 24.11.

elÄkejuMpparit
– ryhmä miehille 
torstaisin klo 10–11 Mikaelinkir-
kolla (1.9. alkaen). Helppoa ja 
tehokasta voimistelua kaiken-
kuntoisille miehille. Rohkeasti 
mukaan myös uudet jumpparit! 
Ryhmää ohjaa liik.leht.(el.) arto 
Virkkunen, p. 040 580 4989.

aVOin raaMatturyHMÄ
parittomien viikkojen lauantaisin 
klo 15–16.30 Mikaelinkirkolla 
(3.9. alkaen). Keskustelua ja 
kysymyksiä raamatunteksteistä 
ryhmän omista lähtökohdista 
käsin.
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Seuraava saapastoimintaan valmentava kurs-
si alkaa 15.9.  Jos olet täysi-ikäinen tai saavutat sen 
vuoden loppuun mennessä, olet tervetullut mukaan! 
Lisätietoa Itä-Helsingin saapastoiminnasta löydät 
Facebookista sivulta Itä-Helsingin Saapas ja pereh-
tymällä maaliskuussa julkaistuun kirjaan 
Minä, Saapas. Kirjaa myydään kaikissa
verkkokirjakaupoissa, se löytyy myös 
kirjastoista.
Saapas-aihepiiristä nouseviin ajatuksiin
voi tutustua Juha Kasarin blogissa: 
jkasari.blogspot.com

Kun huolet painavat päälle ja omat voimat ovat 
vähissä, sinun ei tarvitse jäädä yksin. Voit tulla 

juttelemaan luottamuksellisesti diakoniatyöntekijän 
kanssa. Henkilökohtaiset keskustelut voivat rohkaista 
ja tukea jaksamistasi: painiskelitpa sitten vaikka ihmis-

Kaipaatko tukea ja apua 
elämääsi?

Se, mikä ennen tunnettiin nimellä Yhteisövalmen-
nus kantaa syksystä 2016 alkaen nimeä Löytöretki. 

Paljon on löytynytkin 4 vuodessa, joina valmennuksia 
on järjestetty seurakunnassamme. Valmennus kasvaa 
ja kehittyy: nykyään piispa Lönnebon rukoushelmet 
johdattavat aamuisin valmennuspäivien teemoihin. 
Entistä enemmän lähestymme teemoja elämysten ja 
aistien avulla. Oikeita ja vääriä vastauksia ei ole, kun 
on puhe elämästä, kaikkine rosoineen ja riemuineen. 
Yhteys löytyy yhteisen tekemisen,  luottamuksen ja ilon 

•	 4 vuotta Mikaelissa 

•	 9 eri valmentajan vetämänä 

•	 5 toteutunutta valmennusta 

•	 32 Seurakunnan Yhteisövalmennustodistuksen saanutta 

•	 nykyisin 4 valmentajan tiimi (3 vapaaehtoista ja diakoni) 

•	 valmennuspäivä pitää sisällään lounaan & kahvit 

•	 valmennus on osallistujalle ilmainen 

•	 8 päivää, tapaamiset kerran viikossa -nyt uutuutena  
 maanantai iltapäivä!  

•	 pohjautuu Cable-menetelmään  

•	 kulki ennen nimellä Yhteisövalmennus   

•	 alkaa 5.9. jatkuen 7.11. asti 

Diakonia on läsnäoloa ja välittämistä: 
keskusteluapua, ryhmiä sekä yhdessä ruokailua ja toimintaa. 

Yhdessä 
 rakennamme
 seurakuntaa,
 hioen toinen 

toistamme
 rohkeammiksi

LÖYTÖRETKI

löytöretki

VapaaeHtOistOiMinta

Kirkko ja seurakunta käsitteinä ovat muutokses-
sa. Kirkko ei merkitse vain rakennusta keskellä 

kylää, vaan se on tänä päivänä moniääninen hengel-
linen ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Seurakunta ei 
tarkoita vain kirkon seinien sisään sunnuntaiaamuna 
kokoontuvaa joukkoa, vaan se elävä yhteisö, jossa on 
tilaa ihmisten omalle toiminnalle ja olemiselle. Kirkon 
jäsenenä voit vaikuttaa siihen, millainen on sinun toi-
veittesi kirkko. Lähimmäisen rakkaus, vastuu toinen 
toistemme parhaasta, kuuluu kaikille!

Kirkon ja Mikaelin seurakunnan jäseninä saamme 
nauttia kristillisestä huolenpidosta, mutta meitä kutsu-
maan myös huolehtimaan toinen toisistamme. Luon-
teva väylä siihen on seurakunnan vapaaehtoistoiminta. 
Se tukee jokaisen kutsumusta kristittynä ja avaa uusia 
yhteyksiä seurakuntaan ja lähimmäisiin. Tarjolla on 
monenlaisia tehtäviä ja jokaiselle halukkaalle pyritään 

löytämään mieluisaa tekemistä. Voit myös ehdottaa 
uusia tehtäviä oman osaamisesi ja ideoittesi pohjalta. 
Millä lahjoillasi sinä voisit rikastuttaa lähimmäistesi ja 
koko seurakunnan elämää? 
Tutustu eri vapaaehtoistehtäviin seurakunnan netti-
sivuilla sekä osoitteessa vapaaehtoistyo.fi/helsinki 

Seurakuntalaisuus on yhdessä olemista, 
osallistumista ja tekemistä

Vapaaehtoisena teet hyvää itsellesi ja toisille

TEKsTI: KATi VEnTo

diakOnia

 
 
Mikaelinkirkko sunnuntaina 4.9. klo 11. seurakun-
nan vapaaehtoiset ovat toteuttamassa messua 
ja heidät siunataan tehtäviinsä. Messun jälkeen 
kirkkokahveilla kuulet lisää vapaaehtoistoiminnan 
mahdollisuuksista. 
Tervetuloa niin uudet kuin vanhatkin vaparit!

VapaaeHtOisten teHtÄViinsiunaaMisMessu

Saapas 30 vuotta Itä Helsingissä

suhde-, terveys- tai taloushuolien kanssa. Hengelliset 
asiat tai toive rukouksesta voivat yhtä hyvin olla yhtey-
denoton aihe. Diakoniatyön parissa järjestetään myös 
monipuolista ryhmätoimintaa, leirejä ja retkiä. 

ilmapiirissä, jossa on tilaa olla rehellisesti oma itsensä. 
Jokainen valmennus on erilainen ja kasvattaa myös sen 
vetäjiä: sekä tämän hetken vapaaehtoisia valmentajia 
Päiviä, Maijaa ja Aria että Hanna diakonia. Löytöret-
ki on tarjolla kaikille aikuisille, joita kiinnostaa matka 
itseensä, yhteyteen muiden kanssa sekä tutustuminen 
Mikaelin seurakuntaan. Yksi valmennuspäivistä tal-
koillaan edelleen Östersundomin kirkolla haravoiden.
Kiinnostuessasi otathan yhteyttä diakoni Hanna Vi-
delliin p.09 2340 4842!

 – matka itseesi, yhteyteen & seurakuntaan

Maaliskuussa 2016 vietettiin Mikaelinkirkolla itä-
helsinkiläisen saapastoiminnan 30-vuotisjuhlia. 

Mistä on kyse, mikä Saapas? Saapas on vapaaehtois-
ten tehtäväänsä koulutettujen aikuisten auttamis- ja 
sielunhoitotyötä nuorten parissa. Sitä ohjaa seurakun-
nan nimeämä henkilö tai henkilöt. Valtakunnallisesti 
toimintaa koordinoi Nuorten Keskus ry. Toimintako-
konaisuus muodostuu viikonloppupäivystyksistä, festi-
vaali- ja NettiSaapas – toiminnasta.

Valtakunnallisesti saapastoiminta sai alkunsa 11.–
13.8.1972 Keimolan moottoriradalla järjestetystä suu-
resta rock-konsertista, Keimola-rockista. 

Itä-Helsingissä toiminta alkoi 
siis 30 vuotta sitten. Siitä lähtien 
vapaaehtoiset ovat päivystäneet 
Itä-Helsingin kaduilla ja paljon 
myös muualla erilaisissa tapahtu-
missa ja festareilla. Vuosien var-
rella on ollut raportoituja asiakas-
kontakteja nuorten kanssa noin 15 
000 eli pienen kaupungin verran. 
Lukematon määrä tärkeitä, mie-
liin jääneitä kohtaamisia.

TEKsTI Ja KuVa JuHA KASAri
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muut ryhmät ovat avoimia ryhmiä, joihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Lisätietoa voit toki kysyä 
diakoniatyöntekijöiltä. olet lämpimästi tervetullut mukaan tutustumaan seuraaviin ryhmiin:

perHeraaMis
Leikkipuisto Kipinäpuistossa tiistaisin 
klo 17.30–19.30 (6.9.–13.12.)
Koko perheen musiikki- ja raamatunkertomushetki. 
Tunnin pituisessa aikuisten keskusteluhetkessä ei 
tarvita aiempaa raamatuntuntemusta. Lapsille on sillä 
välin omaa ohjelmaa ja ulkoilua ikäryhmän mukaan. 
Yhteinen ruokailu. 

OMaisHOitajien VertaistukiryHMÄ
Länsimäen kirkolla maanantaisin
19.9., 17.10., 7.11. ja 28.11. klo 10.30.

kaarikerHO
Inkerinsuomalaisille Mikaelinkirkolla kerran kuussa 
maanantaisin klo 14.30–16 (15.8.–5.12.).

”sHare & care” naistenpiiri
Mikaelinkirkolla parittomien viikkojen maanantaisin
klo 17.30–19. (12.9.-5.12)

selViytyjÄt-ryHMÄ
avoin keskusteluryhmä päihteettömyyteen pyrkiville 
Mikaelinkirkolla torstaisin klo 16–17.30  
(15.9.–10.11.) 

MielenterVeysryHMÄ
Mikaelinkirkolla maanantaisin klo 13.30–15.
(29.8–5.12.) 

pienitulOisten ruOkailu
Mikaelinkirkon takkahuoneessa
maanantaisin klo 11.
alussa hartaus, jonka jälkeen lounas, voileivät ja 
jälkiruokakahvit hintaan 1,50 €.
Lahjoitusleipää kotiin viemisiksi.
Ruokailun syyskausi on 5.9.-21.11.2016.

Ruokailun syyskausi päättyy tiistaina 29.11. klo 13–15 
Mikaelinkirkolla pidettävään Pienituloisten joulu-
juhlaan. 

talOus tiukilla?
Elämän kriisitilanteet aiheuttavat joskus myös 
taloudellisia ongelmia. Diakoniatyöntekijän kanssa 
voit kartoittaa raha- ja velkatilannettasi ja saada 
tietyin edellytyksin taloudellista tukea selvitäksesi 
pahimman kriisin yli. Lisäksi saa opastusta oikean 
avun, esimerkiksi sosiaaliturvan tai velkaneuvonnan, 
piiriin. Ota yhteyttä diakoniatyöntekijään tapaamisa-
jan sopimiseksi.
Raha-asiain neuvontaringissä koulutetut vapaaeh-
toiset antavat neuvoja ja selvittävät talouteen liittyviä 
kysymyksiä kanssasi. ajan neuvontaan saat
diakoniatyöntekijän kautta.

yhtäkkiä yksin?  
Mistä saada voimia elämään? Kenen kanssa puhua, kun sukulaisiakaan ei haluai-
si enää surullaan vaivata? Miten selvitä asioista muuttuneessa elämäntilanteessa il-
man toista? Miten kauan suru kestää? näitä ja muita kysymyksiä niihin liittyvine tun-
teineen voi käsitellä kohtalotovereiden kanssa. 

sururyHMÄ
Läheisensä hiljakkoin kuoleman kautta menettäneille käynnistyy Mikaelinkirkolla 
ke 21.9. klo 17.30 kokoontuen viisi kertaa. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset puhelimitse 8.–13.9. pastori Eva-Lisa Lindström, 
p. 09 2340 4833 tai sähköpostitse 13.9. mennessä:  eva-lisa.lindstrom@evl.fi

diakOnia

itä-Kontula ja Kontulan 
ostoskeskuksen alue  
Ti ja To klo 13–14, 
Pasi rautiainen p. 09 2340 4840.

Kontulankaaren ympäristö  
Ti ja To klo 13–14, 
Jaana makkonen p. 09 2340 4844.

Kurkimäki ja osa Kivikkoa  
Ti ja To klo 13–14,
Hanna Videll p. 09 2340 4842

 
Mikaelin seurakunta on taloudellisista syistä johtuen joutunut luopu-
maan Pyhän Jysäyksen seurakuntatalosta Kivikossa ja Mellunmäen 
seurakuntakeskuksesta. Toimintamme keskittyy syksystä alkaen Mi-
kaelinkirkolle, ja osa lasten ja perheiden tilaisuuksista on alueen leik-
kipuistoissa. Seurakuntayhteistyötä on luvassa myös yli kuntarajojen. 
Olemme vuokranneet toimitiloja Länsimäen kirkolta, Vantaalta. Mel-
lunmäen metroasemalta on lähes sama matka Länsimäen kirkolle kuin 
oli Mellunmäen seurakuntakeskukselle. Maanantaisin Länsimäessä on 
diakoniavastaanotto ja omaishoitajien ryhmä, ja perjantaisin kokoon-
tuu perhekahvila, jossa on työntekijöitä kummastakin seurakunnasta.
 

Muutoksia toimitiloissa

Vuosittainen kirkon suurkeräys auttaa hädänalaisia 
Suomessa ja ulkomailla. Vuoden 2016 keräyskaudel-
la Mikaelissa saatiin kokoon reilut 6200 euroa! Kiitos 
kuuluu jokaiselle, joka on antanut vähästäänkin, olipa 
sitten kilauttanut kolikon keräyslippaaseen, lahjoitta-
nut aikaansa ja osaamistaan yhteisten tapahtumien 
toteuttamiseen, ostanut myyjäistuotteita tai jollain 
muulla tavalla toiminut arkienkelinä. Näillä keräys-
varoilla ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä ja 
rakennetaan heidän tulevaisuuttaan.

Ensi vuonna Yhteisvastuun avulla torjutaan Suo-
messa ihmiskauppaa. Se on vakava rikos, joka rikkoo 
rajusti ihmisoikeuksia. Kansainvälisinä keräyksen esi-
merkkikohteina ovat Lähi-Idän kriisimaat. Jordaniassa 
autetaan syyrialaisia pakolaisia ja Israelissa ja palestii-
nalaisalueilla tuetaan rauhankasvatustyötä.

Vesala  
Ma klo 9–10 ja To klo 13–14,
Tuuli Valaranta p. 09 2340 4846.

mellunmäki, Fallpakka, Laakavuori 
ja Östersundom 
Ma klo 9–10 ja To klo 13–14,
outi Juntunen p. 09 2340 4843

Kontulan Symppiksessä 
diakoni Jaana makkonen 
tavattavissa torstaisin klo 10–12.

Haluatko auttaa
 seurakuntamme alueella asuvia

vähävaraisia ja hädänalaisia?
Lahjoita haluamasi summa, diakonia-
työntekijämme toimittavat avun perille.

 
FI14 2065 1800 0164 26  
Viesti: Lahjoitus Mikael     

Kiitos avustasi!

nähdään Länsimäen kirkolla, toivotta-
vat diakonissa Outi ja diakoni Tuuli!

yhteisvastuukeräys on 
lähimmäisenrakkauden kansanliike

Oman asuinalueesi työntekijään saat yhteyden soittamalla tai sähköpostilla. 
Varmimmin heidät tavoittaa puhelinpäivystyksen aikana. 

diakOnia-ajanVaraus syksyllÄ 2016

Tapaamisajan voi käydä varaamassa myös Länsimäen kirkolla Vantaalla 
maanantaisin klo 12–12.30 ja Mikaelinkirkolla tiistaisin klo 12.30–13. 
Pyhäpäivinä ei ole päivystyksiä.

Keräystuo-
toista 40% 
menee koti-
maan keräys-
kohteeseen ja 
60% kehitys-
yhteistyöhön 
Kirkon Ulko-
maanavun kautta Kukin seurakunta saa keräystuotois-
ta osuuden myös oman seurakunnan diakoniatyöhön.

Sinäkin voit auttaa osallistumalla tapahtumiin, 
tekemällä lahjoituksen tai tarttumalla itse toimeen 
vapaaehtoisena vastuunkantajana! Tekemistä riittää 
jokaiselle ja yhdessä voimme rakentaa maailmasta taas 
hieman paremman paikan elää. Tule mukaan lähim-
mäisenrakkauden kansanliikkeeseen!

Diakonia- ja yhteiskunnallisesta
työstä vastaavat:
Johtava diakoniatyöntekijä Outi
Juntunen p. 09 2340 4843,
diakoniatyöntekijät Jaana Mak-
konen, Pasi Rautiainen, Tuuli
Valaranta ja Hanna Videll sekä 
rovastikunnallinen diakonian 
talousneuvoja soile niemi. Ku-
vasta puuttuu pastori Eva-Lisa 
Lindström.

diakOnia
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Äänestä, edusta, tee aloite - 

Seurakuntalaiset osallistuvat jat-
kuvasti seurakunnan arkeen: 

tapahtumien osanottajina, vapaa-
ehtoistyössä, toiminnan vetäjinä ja 
järjestäjinä.

Seurakunnan toimintaan ja pää-
töksentekoon voi vaikuttaa myös 
ottamalla osaa seurakuntavaalei-
hin, sekä tekemällä aloitteita seu-
rakunnan luottamuselimille.

Seurakuntavaalit pidetään joka 
neljäs vuosi marraskuussa. Seu-
raavat seurakuntavaalit pidetään 
marraskuussa 2018. Vaaleissa voi-
vat äänestää kaikki seurakunnan 
16 vuotta täyttäneet jäsenet.

Seurakuntavaaleissa valitaan 
seurakunnan toimintaa suunnitte-
levat, kehittävät ja ohjaavat kirkko-
valtuuston ja seurakuntaneuvoston 
jäsenet. 

Seurakuntaneuvoston jäsenten 
yhteystiedot ja pöytäkirjoja voi lu-
kea nettisivuillamme.

TuLE muKaan VaIKuTTamaan!
Taas seurakuntaneuvosto

asiat monet kohtaa
Näin kirkkoherra-Martti meit

ja keskusteluamme johtaa
Lausunnot, palkkauksetkin myös

ja monet raskaat päätöstyöt
Me yhdes ratkaisemme.

 

Meit kuusitoista kaikkiaan
on seurakunnassamme.

Oi siunaa Herra Jumala
meit tällä matkallamme

Ja anna meille viisautta:
seurakunnan parhaaks toimia

Näin yhdes rukoilemme.

suunnitteletko häitä, 
kastejuhlia tai hautajaisia?
seurakuntatoimistossa hoidamme kirkollisten toimi-
tusten, kuten kasteen, vihkimisen, kodin siunaami-
sen sekä kirkossa tapahtuvan hautaansiunaamisen 
ajanvarauksia. Lisäksi palvelemme avioliiton esteiden 
tutkintaan sekä kirkon jäsenyyteen liittyvissä asioissa. 

Ota yhteyttä tai tule käymään paikan päällä: 

Emännänpolku 1, PL 21, 00940 Helsinki
Puhelin 09 2340 4800
helsinginmikael.srk@evl.fi 

aVOInna
ma–ti, to–pe klo 10–14, keskiviikkoisin suljettu

PÄIVYsTÄVÄn PaPIn kanssa voi sopia kaste- ja vih-
kivarauksista, siunauksista ja muista keskusteluista. 
Päivystävä pappi on tavattavissa ma–ti ja to–pe klo 
10–14, puhelin 09 2340 4802.

VIRKaTODIsTuKsIa Ja suKusELVITYKsIÄ saa 
Helsingin seurakuntien keskusrekisteristä, Kolmas 
linja 22, 00530 Helsinki, puhelin 09 2340 5000. 

seurakunnan palveluja myös verkossa:
www.helsinginseurakunnat.fi/palvelut

seurakuntatoimistossa 
palvelevat sihteerit ulpu 
Paananen (oik) ja Tyti 
stolt-Grönholm (vas). Tie-
dotuksesta ja hallinnosta 
vastaa Helli von Essen 
(kesk) p. 09 2340 4813.

www.helsinginseurakunnat.fi/mikael

Toimipisteidemme ilmoitustaululla ja työalojen 
kausiesitteissä. Joulu- ja pääsiäisajan ohjelmasta 
lisäksi erillisillä esitteillä, joita on jaossa toimipisteis-
sämme ja luettavana nettisivuillamme.

Itätuulia -blogi
Itä-Helsingin diakoniatyöntekijöiden yhteinen blogi, 
jossa he kirjoittavat työstään ja niiden lähimmäisten 
arjesta, jotka ovat eri syistä diakoniatyön asiakkaina. 
 
Perheiden uutiskirje kerran kuussa sähköpostiisi: 
www.helsinginseurakunnat.fi/mikael/uutiskirje

Aikuisille suunnattu uutiskirje toimittaa suoraan 
sähköpostiisi tiedot kiinnostavimmista tapahtumista ja 
muusta ajankohtaisesta toiminnasta kerran kuussa: 
www.helsinginseurakunnat.fi/mikael>toiminta>aikui-
set

Virren 572 sävelin
San. Satu Luhtanen

julkaisija: Helsingin Mikaelin seurakunta
toimitus: Helli von Essen ja tiedotustyöryhmä
ulkoasu: anne stolt
painotyö: Hämeen Kirjapaino Oy
kannen kuva: anne stolt
 

 
kOntuFestarit 2016  
Perinteiset Kontufestarit levittäytyvät 
tänä vuonna ympäri Kontulan ostaria 
kaiken kansan kyläjuhlaksi. Kontufesta-
rit järjestetään 20.–21. elokuuta, mutta 
avajaisia vietetään jo aikaisemmin 19. 
elokuuta. Festivaali on myös tänä kesänä 
maksuton.
 
Emännänpolku muuttuu suureksi pihakirppikseksi sunnun-
taina 21.8. klo 10–15. Mikaelin seurakunta pystyttää kirppis-
kahvilan, jossa myydään kahvia, mehua, leivonnaisia, makkaraa 
ym. Lapsille on omaa ohjelmaa. Paikalle kurvaa myös 3 Kaverin 
jäätelöauto herkullisine jäätelöineen. Kahvilan ja jäätelömyynnin 
tuotto ohjataan seurakunnan alueen hädänalaisten ja vähävarais-
ten auttamiseksi diakoniatyön kautta.
 
Kirppiksen vuoksi sunnuntain messu siirtyy pidettäväksi klo 18. 
Luomakunnan messua vietetään sään salliessa kirkon sisäpi-
halla. Messussa luonnonhelmassa kiitetään Jumalan luomistyön 
ihmeestä ja rukoillaan syksyn sadon puolesta. Voit tuoda alttarin 
luo syksyn satoa kiitokseksi kesän valosta ja lämmöstä. Tilaisuu-
den jälkeen iltatee, mehua ja syksyn hedelmiä yhteisen pöydän 
äärellä.

seurakunnan suntiot: Merja 
Rutanen, Jaana Hänninen, 
pääsuntio Riikka Vainion-
pää p. 09 2340 4809, Milla 
Hurme, Tapani Huotari, ulla 
Loikkanen ja aili Ollikainen. 
Kuvasta puuttuu arja Mielityi-
nen ja Markku Malinen.

jOulupuistO  
Koko perheen 
hyvän mielen jou-
lutapahtuma kerää 
jälleen joulun ystä-
vät tunnelmoimaan 
mikaelinkirkolle 
su 11.12. 
Joulupuisto järjestetään yhdessä 
alueen toimijoiden kanssa ja sen 
monipuolinen ohjelma ilahduttaa kai-
kenikäisiä kävijöitä. Viihdy vaikka koko 
päivä tai poikkea vain laulamassa 
omat lempijoululaulusi ja nauttimassa 
kupillinen glögiä lämmikkeeksi. Joulu-
puistossa voit myös kuiskutella joulu-
pukille ja -muorille joulutoiveesi sekä 
sytyttää kynttilän joulurauhanpuistoon. 
Muistetaan olla kilttejä – joulu on pian 
taas ovella!

Tykkää jo nyt 
tai lue lisää lähempänä ajankohtaa 
facebook.com/mellunkylanjoulupuisto

KirKKo JA KAuPunKi – lehti on Helsingissä 
evankelisluterilaisen kirkon jäsenlehti. Lehti jaetaan 
ilmaiseksi koteihin vanhimman taloudessa asuvan 
kirkon jäsenen nimellä. Jos et saa lehteä, soita suo-
raan Kirkko ja kaupunki – lehden osoitteiston hoitoon 
p. 09 2340 2235 tai kjkosoiterekisteri@evl.fi
Kirkko ja kaupunki –lehti ilmestyy 2017 vuoden alusta 
joka toinen viikko.

Lähetä palautetta ja kysymyksiä
helsinginmikael.srk@evl.fi tai suoraan työntekijälle 
etunimi.sukunimi@evl.fi

Facebookissa 
Mikaelin seurakunta
Östersundomin kirkko
Mikaelin seurakunnan perheet
Mikaelin tytöt ja pojat
Mikaelin nuoret

Instagramissa
@helsinginmikaelinsrk
@mikaelin_nuoret
 
Twitter
@Mikaelinperheet

lue lisÄÄ

Muuta

Kuvassa seurakuntaneuvoston jäseniä
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MIKaELInKIRKKO
Emännänpolku 1, Kontula, 
suntiot p. 09 2340 4815
Kirkko on avoinna ma–to 
klo 9–18, pe klo 9–16, 
su klo 9–15.
Mikaelin kahvio on avoinna
ma–pe klo 9–15. 

ÖsTERsunDOMIn KIRKKO
Kappelintie 60, Itäsalmi

LÄnsIMÄEn KIRKKO 
Kerokuja 9, Vantaa
(n. 600 m Mellunmäen 
metroasemalta)

PÄIVÄKOTI saKaRInMÄKI
Knutersintie 924, Östersundom

LEIKKIPuIsTO MELLunMÄKI 
Pyhätunturintie 2, Mellunmäki

1

1 2

LEIKKIPuIsTO KIPInÄPuIsTO
Kivikonkaari 31, Kivikko
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